Shôgi

Descrição:
O Shôgi é um jogo de tabuleiro cujo objetivo é capturar o rei adversário fazendo xequemate. O tabuleiro divide-se em nove colunas por nove linhas, perfazendo 81 casas.
O shôgui, também conhecido como xadrez japonês é a versão japonesa do Chaturanga. Ao
contrário do ocidente, onde todos os países tem as mesmas versões do jogo de xadrez, no oriente
cada país tem sua versão nacional do jogo: Xiang Qi na China, Jonggi na Coreia, Makruk na
Tailândia, Sittuyin no Sião, etc.
Regras Gerais:
• Os oponentes alternam os movimentos uma jogada por vez.
• O preto (gyokushō) sempre começa. Perceba a diferença entre as peças nas imagens abaixo.
Rei Preto (gyokushō) Rei Branco (ōshō)

•

•
•
•
•

•
•

Para definir quem começa, um dos jogadores pega 3 peões na mão (ou qualquer número
impar de peões) e joga sobre o tabuleiro, caso a maioria fique virada promovida o oponente
começa.
Você pode capturar uma peça do oponente se estiver na zona de movimentação dela.
Se diferenciam as peças de um jogador das do outro pela direção que apontam sobre o
tabuleiro.
No início cada jogador dispõe de 20 peças iguais às do oponente.
Se houver stalemate (sem jogada disponível para o jogador) a pessoa perde o jogo.
Exemplo: (Consulte as movimentações)

Se a pessoa der xeque perpétuo (repetir o diagrama do tabuleiro 3 vezes) a pessoa que faz
isso perde o jogo.
A posição das peças no tabuleiro você pode ver na imagem da capa.

Legenda das movimentações de peças:
Se movimenta para esta casa.
Se movimenta quantas casas quiser na direção da seta.

Movimentações das peças:
Peão
Movimentação Normal (fuhyō)

Movimentação Promovido (tokin)

Bispo
Movimentação Normal (kakugyō)

Movimentação Promovido (ryūma)

Também chamado Dragão Cavalo

Torre
Movimentação Normal (hisha)

Movimentação Promovido (ryūō)

Também chamado Dragão Rei

General de Ouro
Movimentação Normal (kinshō)

Movimentação Promovido

Não Promove

General de Prata
Movimentação Normal (ginshō)

Movimentação Promovido (narigin)

Cavalo
Movimentação Normal (keima)

Movimentação Promovido (narikei)

Lança
Movimentação Normal (kyōsha)

Movimentação Promovido (narikyō)

Rei (Preto: gyokushō /
Movimentação Normal

Branco: ōshō

)

Movimentação Promovido

Não Promove

Gyokushō (Preto)

Regras de Inserção de peças:
• Depois de você capturar uma peça do oponente ela é retirada do tabuleiro e você pode usa-la
como se fosse sua reinserindo no tabuleiro usando essas regras.
• Peças não podem ser inseridas onde não existe movimentação possivel para ela, como nos
exemplos.
Ex 1: Peão
Ex 2: Cavalo
Ex 3: Lança
Não pode ser inserido nas casas Não pode ser inserido nas casas Não pode ser inserida nas casas
em vermelho.
em vermelho.
em vermelho.

• Quando inserir uma peça no tabuleiro ela não pode ser inserida promovida.
• O peão não pode ser inserido no tabuleiro dando xeque mate imediato, mas pode dar xeque.
Ex 1: Xeque Mate inserindo o peão.
Ex 2: Xeque mate com peão se movimentando
( Inserção Proibida )
( Movimentação Permitida )

Ex 3: Xeque inserindo o peão. (Permitida)

Ex4: Xeque Mate inserindo o peão. (Proibida)

Não se pode colocar dois peões em uma mesma coluna, se inserir um peão na mesma coluna
que outro é derrota automatica. Observe que se o peão é promovido, é liberada a inserção de
outro peão na mesma coluna.
Ex 1: Não Pode inserir o peão capturado, pois
Ex 2: Pode inserir nas casas verdes. Pois não
todas as suas colunas já tem um peão.
existe outro peão seu nesta coluna.
•

Regras de Promoção:
• Quando uma peça chega às últimas três linhas do lado do oponente ela pode ou não ser
promovida. A decisão fica a critério do jogador. A promoção pode ser feita ao entrar na linha
inimiga, ao se movimentar na linha inimiga ou ao sair dela. Como mostra a ultima imagem
na última pagina.
• Quando promover uma peça, ela deve ser virada.
• Uma vez promovida a peça não pode mais ser despromovida.
• Algumas peças têm desenhos em ambos os lados para identificar quando uma peça foi
promovida.
• Existem dois tipos de peças, as que ganham movimentos quando promovidas, e as que
substituem seus movimentos por outros.
• Quando uma peça é capturada ela perde a promoção.
• Se na próxima movimentação a peça ficar sem poder se movimentar, como ao chegar ao
final do tabuleiro, você é obrigado a fazer promoção. Como os exemplos abaixo.
Ex: Peão
Ex: Cavalo
Ex: Lança
Neste movimento você é
Neste movimento você é
Neste movimento você é
obrigado a promover.
obrigado a promover.
obrigado a promover.

Blog sobre Shogi:
http://shogibrasil.wordpress.com/
Onde Jogar online:
http://81dojo.com/
http://www.playok.com/pt/shogi/
Onde jogar pessoalmente:
Associação brasileira de shogi.
Rua galvão bueno, 17 – 3º Andar – Bairro da Liberdade - São Paulo - SP - Brazil.
https://www.facebook.com/abrashogui/info
Videos aulas de Shogi:
https://www.youtube.com/user/HIDETCHI
Software:
BCM → http://home.arcor.de/Bernhard.Maerz/BCMGames/Download.htm
Android → Busque por Shogilite no google play.
Jogo em Flash → http://www.gamedesign.jp/flash/shogi/shogi_e.html
Imprima e jogue:
http://domingonerd.com.br/downloads/Shogi_Papercraft.rar
http://domingonerd.com.br/downloads/Shogi_Papercraft_Jp.rar
Onde comprar:
http://www.conscienciadoxadrez.com.br
Rua Galvão Bueno, 17/19 - 1º andar – Bairro da Liberdade - São Paulo - SP - Brazil.
Loja 39 – Shopping Trade Center
A poucos metros da Estação Liberdade do Metrô.

